
Informații pentru asistenții maternali cu privire la Planul național de acțiune pentru 

îngrijirea copiilor (2021 - 2028) 

Introducere 
În Irlanda, asistenții maternali joacă un rol important în furnizarea de servicii de învățare și îngrijire timpurie 

și de îngrijire a copiilor de vârstă școlară. Pentru mulți copii, îngrijitorul este principala persoana care se ocupă 

de îngrijirea acestora, în afară de părinți, de multe ori începând din copilăria timpurie și continuând până în 

anii de școală. Asistenții maternali integrează îngrijirea copiilor în propria lor viață de familie și le oferă 

copiilor posibilitatea de a experimenta activitățile zilnice pe care le-ar experimenta în propria lor casă de 

familie.  Asistenții maternali sunt adesea o figură prețuită și constantă în viața unui copil - aproape o a doua 

familie.  

Asistenții maternali sunt foarte apreciați de mulți părinți datorită mediului familial, a relațiilor puternice și de 

durată, a raportului scăzut copii/adulți și a flexibilității pe care o pot oferi. Asistenții maternali se ocupă de 

copii de toate vârstele, iar acest lucru le poate oferi părinților avantajul suplimentar de a avea grijă de frați și 

surori împreună.   

Departamentul pentru Copii, Egalitate, Dizabilități, Incluziune și Tineret (DCEDIY) a elaborat un plan național 

de acțiune pentru îngrijirea copiilor, care a fost publicat în aprilie 2021. Planul de acțiune își propune să 

îmbunătățească accesul, prin intermediul serviciilor asistenților maternali, la servicii de îngrijire a copiilor de 

înaltă calitate și la prețuri accesibile.  

Ce este planul național de acțiune pentru îngrijirea copiilor? 
Planul de acțiune este o cale care urmează să fie dezvoltată în următorii 8 ani și care stabilește etapele de 

reglementare, sprijin și subvenții pentru toți asistenții maternali plătiți, care nu sunt rude.  Planul de acțiune 

va implica schimbări și beneficii semnificative pentru asistenții maternali, copii și familiile care apelează la 

serviciile lor. 

Planul de acțiune urmărește îndeplinirea următoarelor angajamente: 

 Programul de guvernare - pentru a examina opțiunile de accelerare a accesului la subvenții pentru

asistenții maternali care nu sunt rude.

 Primii 5 - să promoveze și să sprijine înregistrarea asistenților maternali plătiți, fără relații de rudenie,

care sunt în prezent eligibili pentru a se înregistra la Tusla și să extindă reglementarea tuturor

celorlalți asistenți maternali plătiți, fără relații de rudenie, în mod progresiv, pe durata de viață a

strategiei.

Care este scopul planului național de acțiune pentru îngrijirea copiilor? 
Scopul planului de acțiune este de a oferi o mai mare recunoaștere a serviciilor de îngrijire a copiilor și de a 

le sprijini în activitatea lor de a oferi servicii de înaltă calitate de învățare și îngrijire timpurie și de îngrijire a 

copiilor de vârstă școlară, sprijinind astfel dezvoltarea copilului, rezultatele școlare și ajutarea familiilor.   

Planul de acțiune urmărește să sprijine opțiunile părinților și să sporească disponibilitatea unor servicii 

flexibile și accesibile de învățare și îngrijire timpurie și de îngrijire a copiilor de vârstă școlară pentru părinții 

care lucrează. 

Pentru cine este planul național de acțiune pentru îngrijirea copiilor? 
Planul de acțiune este conceput pentru a veni în sprijinul tuturor asistenților maternali plătiți, fără relații de 

rudenie, al părinților care utilizează sau intenționează să utilizeze un serviciu de îngrijire a copiilor, și al 

copiilor.  

Planul de acțiune nu se concentrează în primul rând pe bonele sau au pairii care lucrează la domiciliul 

copilului, care sunt angajați ai părinților copilului. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ce mod va aduce beneficii pentru asistenții maternali planul național de acțiune pentru 

îngrijirea copiilor? 

Planul de acțiune stabilește o cale de sprijin pas cu pas către reglementare, sprijin și subvenții. Acesta le va 

permite asistenților maternali să aibă acces la o varietate de sprijin pentru a-i ajuta să îndeplinească 

cerințele de reglementare, de calitate și de formare. Asistenții maternali vor putea accesa sprijin financiar și 

la oportunități de formare, inclusiv la un fond extins pentru cursanți. Planul de acțiune va contribui la 

îmbunătățirea calității serviciilor, sprijinirea viitorului copiilor și va oferi o mai mare recunoaștere și sprijin 

pentru asistenții maternali. Acesta va oferi unui număr mai mare de asistenți maternali posibilitatea de a 

participa la sistemul național de îngrijire a copiilor și va crea un stimulent pozitiv pentru ca asistenții 

maternali să se înregistreze la Tusla.  Acest lucru, la rândul său, va permite părinților să acceseze subvenții 

care nu le erau disponibile anterior.  

Cum vor fi consultați asistenții maternali cu privire la dezvoltări viitoare? 

Consultarea cu asistenții maternali a contribuit deja la elaborarea planului de acțiune. Asistenții maternali 

vor continua să ocupe un loc central și vor fi consultați în continuare în etape cheie prin diferite căi, cum ar 

fi rețelele de asistenți maternali, grupurile de discuții, consultarea online etc. 

În special, va fi important ca opiniile și punctele de vedere ale asistenților maternali să fie reflectate în 

dezvoltarea noilor reglementări și procese de inspecție pentru a se asigura că acestea sunt potrivite 

domiciliului și mediul de îngrijire al copiilor.  

Asistenții maternali vor participa la 4 grupuri consultative pentru a se asigura că opiniile acestora sunt 

ascultate. 

 

 

 

 

 

 

 

Care este viziunea planului național de acțiune pentru îngrijirea copiilor? 

Viziunea planului de acțiune este de a asigura: 

Copiii, familiile și comunitățile din Irlanda să poată beneficia de avantajele unui îngrijitor 

de copii de calitate într-un mediu bazat pe relații, acasă, în cadrul vieții de familie.  

Recunoașterea învățării pe tot parcursul vieții, a continuității îngrijirii și a flexibilității pe 

care o oferă îngrijirea copiilor de calitate, susținută de dezvoltarea unui sistem adecvat 

de asigurare a calității care să protejeze și să îmbunătățească acest model de  

îngrijire a copiilor, stabilit de mult timp și respectat. 



 

Ce presupune aceasta?  

 Faza 1: Preparatorie 
(2-3 ani) 

Faza 2: Tranziție 
(3-5 ani) 

Faza 3: Implementare 
completă 

începând înainte de 
2028 
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Elaborarea de noi 

reglementări specifice 
pentru asistenții 

maternali 

 

Intră în vigoare noile 
reglementări specifice 

pentru asistenții maternali 

 
Revizuirea 

reglementărilor specifice 
asistenților maternali 
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Elaborarea de 

programe de formare 
pentru asistenții 

maternali și lansarea 
unui program de 
formare de bază. 

 

 
Program de dezvoltare a 
calității disponibil pentru 
asistenții maternali care 
au finalizat programul de 

formare de bază 

 
Program de dezvoltare a 
calității finalizat pentru 

asistenții maternali 
actuali 
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Examinarea opțiunilor 
pentru furnizarea de 

sprijin pentru asistenții 
maternali prin 

intermediul 
structurilor existente 
și al unor noi opțiuni 

 

 
Extinderea și 

îmbunătățirea sprijinului 
de calitate pentru 

asistenții maternali 
 

 
Furnizarea de sprijin de 
calitate în mod echitabil 

pentru asistenții 
maternali și furnizorii de 

servicii de îngrijire a 
copiilor din centrele de 

copii 
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Sprijinirea asistenților 
maternali care 

îndeplinesc cerințele 
actuale de reglementare 

pentru a participa la 
sistemul național de 

îngrijire a copiilor 

 

Deschiderea sistemului 
național de îngrijire a 

copiilor tuturor 
asistenților maternali care 
îndeplinesc noile cerințe 
de reglementare, inclusiv 
programul de formare de 

bază. 

 

Sistemul național de 
îngrijire a copiilor, deschis 

tuturor asistenților 
maternali care continuă să 
îndeplinească noile cerințe 
de reglementare, inclusiv 

programul de dezvoltare a 
calității. 
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Elaborarea unei 
strategii de consultare 

și comunicare 

 

Implementarea strategiei de 
consultare și comunicare 

 
Continuarea 
implementării strategiei 
de consultare și 
comunicare 

 

Ce fac acum? 
Nu este nevoie să faceți nimic în acest moment. În etapele cheie aplicării planului de acțiune, se va 
comunica cu asistenții maternali.  Pentru informații actualizate, urmăriți-ne pe Facebook și pe 
pagina de internet, care va fi actualizată pe măsură ce apar schimbări. 



Unde pot obține informații suplimentare și sprijin? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

 

Glosar de termeni 

Primii cinci: Primii 5 este o strategie la nivelul întregului guvern pentru a îmbunătăți viața bebelușilor, a 
copiilor mici și a familiilor acestora.  Acesta este un plan pe 10 ani pentru a se asigura că toți copiii au parte 
de experiențe timpurii pozitive și au un start bun în viață.   

Programul de formare de bază:  Va fi elaborat un program de formare de bază specific pentru asistenții 

maternali. Programul de formare de bază va fi pus la dispoziție în timpul fazei 1, finalizarea acestui program 

de formare de bază fiind o condiție prealabilă pentru înregistrarea la Tusla. Recunoașterea experienței, a 

aptitudinilor și a studiilor anterioare ale unui asistent maternal va fi inclusă în evaluarea programului de 

formare inițială. 

Programul de dezvoltare a calității (PDC):   Un program de dezvoltare a calității în materie de formare și 

mentorat, specific pentru îngrijirea copiilor, va fi dezvoltat ca o continuare a programului de formare de bază, 

oferind asistenților maternali o cale locală sprijinită pentru dezvoltarea calității.  Până în 2028, asistenții 

maternali înregistrați în cadrul Tusla vor trebui să finalizeze acest PDC pe parcursul mai multor ani pentru a 

rămâne înregistrați în cadrul Tusla. Recunoașterea experienței, a aptitudinilor și a studiilor anterioare ale 

unui asistent maternal va fi inclusă în evaluarea programului de dezvoltare a calității. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați planul național de acțiune pentru îngrijirea copiilor.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

